
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 

STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 
92/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 

  Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen   Saksbehandler: Gina Marie Johansen  
 
Reguleringsplan for boligområde ved UNN Harstad 
 

Innstilling til vedtak 
1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende 

detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad (Søsterstien) 
til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg.  

2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende 
direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under forutsetning 
av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning.  

3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer 
disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av 
eiendomsmassen i UNN. 

 
 

Sammendrag 

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) bes i denne saken om å godkjenne at 
UNN søker om å få godkjent en reguleringsplan som legger til rette for oppføring av 
leilighetsbygg med en mulig utbygging av inntil 83 boenheter. Reguleringsplanen muliggjør en 
utbygging på begge sider av Søsterstien, samt riving av eksisterende bygg på sørsiden. En slik 
omregulering vil øke arealets markedsverdi og dermed mulighetene for at UNN kan selge de 
aktuelle eiendommene med ønsket økonomisk gevinst. 
 
Saken viser i tillegg at dagens atkomst til sykehuset UNN Harstad er lite arealeffektiv og 
kronglete, og argumenterer for at det er store infrastrukturelle gevinster ved tiltaket. Troms 
fylkestrafikk er sammen med Harstad kommune inne i bildet for tilrettelegging i tilknytning til 
egen veipakke for Harstad.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tilslutter seg det vedlagte forslag til deltalj-
reguleringsplan, slik at UNN kan forberede salg av Søsterstien, inkludert Einerberggt. 22, samt 
planlegge for øvrige muligheter i et langsiktig strategisk perspektiv. 
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Bakgrunn 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) eier og forvalter store verdier i form av bygg, 
anlegg, tomter og ustyr. Det er et stort og kontinuerlig behov for å utvikle denne kapitalen i takt 
med endringer i behandlingstilbud, pasienters behov og medisinskteknisk utvikling. 
 
I styresakene 7/2008 ”Eiendomsforvaltning Universitetssykehuset Nord-Norge - Avhending av 
eiendommer”, styresak 18/2008 ”Universitetssykehuset Nord-Norge HF – salg av boliger” og 
35/2008 ”Universitetssykehuset Nord-Norge HF – salg av eiendommer” legges det klare 
føringer for den forvaltningsstrategi UNN legger til grunn for sin eiendomsportefølje.  
 
UNNs ansatteboliger i Einerbergt 22 har, sammen med barnehagen i Søsterstien 1, Kaarbøjordet 
barnehage (gnr 59, bnr 133) vært lagt ut for salg siden 2009. UNN har i perioden mottatt noen 
bud som har vært avvist fordi disse ikke har svart til våre forventninger om markedspris. For å 
bedre mulighetene for økt salgspris har administrerende direktør besluttet å omregulere området 
fra ”offentlige bygninger” til bolig- og parkeringsformål før det igjen legges ut for salg. Denne 
eiendommen (gnr 59, bnr 133) har vært gjenstand for behandling i Foretaksmøtet med Helse 
Nord RHF i 2009, sak nr. 17-2009 den 28.9.2009 med sin dagjeldende regulering.  
 
For å sikre at alle juridiske forhold er avklart med hensyn til et fremtidig salg, ønskes det at 
saken behandles i sin helhet i styret ved UNN. Området som nå søkes omregulert (inkludert gnr 
59, bnr 133) er en større del av et område, som egner seg godt til boligformål.  

Formål 

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for og fremme begrunnet forslag om å; 
a) Omregulere UNNs ansatteboliger og barnehagebygg fra eksisterende regulerte formål 

offentlige bygninger til boligformål og bolig-/parkeringsformål  
b) Legge til rette for bygging av flere leilighetsbygg ved Søsterstien/ Einerbergata etter 

fremtidig salg 
c) Legge til rette for mulig fremtidig utvidelse av eksisterende sykehusbygg 
d) Legge til rette for eventuell ny atkomst til UNN Harstad fra St. Olavs gate og etablering av 

to nye busstopp i St. Olavs gate 
 

Saksutredning 

Detaljreguleringsplanen foreslår etablering av ny atkomst fra St. Olavsgate der det også tas 
hensyn til atkomst, snuplass og parkeringsforhold for pasienttransport via buss og annen 
kollektivtransport. Kollektivforbindelsene til sykehuset blir revurdert i forbindelse med 
veipakken for Harstad, og det er derfor etablert et samarbeid med Troms fylkestrafikk. I den 
forbindelse legger også planen til rette for etablering av busstopp for nord- og sørgående buss i 
St. Olavsgate med god gangforbindelse til sykehusets hovedinngang. 
 
Planen legger også til rette for riving av eksisterende boliger på eiendommene gnr/bnr 59/206- 
209 (firemannsboliger). Det er ønskelig å legge til rette for oppføring av nye bygg, eventuelt å 
benytte arealet til parkering. Planområdet omfatter totalt et areal på omlag 47 dekar. Søsterstiens 
område inkludert Einebergt. 22 antas å gi en økonomisk gevinst ved et eventuelt salg.   
 
Sykehuset UNN Harstad, hybelbygget i Eineberggata, samt boligene i St Olavsgate 58A, 58B, 
58C har i dag atkomst fra Eineberggata. Boligene nord for sykehuset har atkomst fra Torfinns 
gate og Grandlund veien. Det er pr dato ikke etablert busstopp ved sykehuset i St. Olavsgate, 
hverken for nordgående eller sørgående trafikk. 
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Følgende eiendommer inngår i reguleringsforslaget; 
Gnr/bnr Hjemmelshaver/fester 
60/87 UNN 
59/284 UNN 
59/180 Frode Karlsen og Heidi Rapp Nilsen 
59/182 Kåre Eilif Nordgård 
59/181 Jostein Nordgård og Anne Bjørg Olsen 
59/21 UNN 
59/237 Sunanda Katre 
59/171 Kristian Bang Rødseth og Marie Lindsjørn Nordvik 
59/14 UNN 
59/172 Tore Wold 
59/90 Hugo Mohrsen 
59/258 UNN 
59/170 UNN 
59/133 UNN 
59/208 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 
59/207 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 
59/209 UNN og Harstad kommune / H/TR F SYKEHEIM BORETT AL 
59/206 Harstad kommune (H) og F sykeheim Borettslag (F) 
59/205 UNN og Harstad kommune 
59/257 Monica Meyer Isaksen og Rune Simonsen 
59/255 Torbjørn Rugeldal og Berit Klæboe 
Del av 59/21 UNN 
 
Det står i dag et hybelhus og en barnehage på eiendom 59/133, leilighetsbygg på eiendommene 
59/207, 208, 209 og 206, samt boliger på eiendommene 59/90, 172, 171, 257, 255, 237, 181, 
182 og 180. 
 

Medvirkning 

Det har vært gjennomført flere møter med Harstad kommune underveis i prosessen.  
Reguleringsforslaget, slik det nå foreligger, gjenspeiler innspill gitt underveis i prosessen.  
Saken oversendes i tillegg til drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 
30.9.2014, og protokoll vil forelegges styret til behandling som referatsak i styremøtet 
6.10.2014.  
 

Vurdering 

Området antas å gi god økonomisk gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. En eksakt pris er 
vanskelig å angi, da det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til om UNN skal selge hele 
boligeiendommen under ett, eller stykke den opp i deler før et eventuelt salg. UNN vil velge det 
alternativet som fremstår som det mest økonomisk fordelaktige. Eiendomsmarkedet i Harstad er 
i stigende utvikling og ny takst vil bli innhentet når beslutning om salg er godkjent.  
 
Det legges opp til følgende fremdriftsplan:  
 

- Innlevering av komplett reguleringsplanforslag til kommunen – oktober 2014 
- Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn (6 uker) - november/desember 2014  

Sak 92/2014 Reguleringsplan for boligområde ved UNN Harstad

Side 3 av 4



- Merknadsbehandling og eventuelle justeringer av planen – januar/februar 2015 
- Vedtak av reguleringsplanen – mars 2015 
- Første mulighet for salg i henhold til planens intensjoner – mai 2015 

 

Konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at Søsterstien i Harstad kommune besluttes omregulert til 
boligformål i henhold til fremlagte forslag til detaljreguleringsplan, med sikte på fremtidig salg. 
Detaljreguleringsplanen oversendes Harstad kommune for offentlig ettersyn, merknads-
behandling og endelig godkjenning. 
 
 
 
Tromsø, 26.9.2014 
 
 
Tor Ingebrigtsen (s.) 
administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til detaljreguleringsplan 
2. Kartskisse/ illustrasjon 
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